מכון

הבין-מכללתית

מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תוכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות (ע״ר)

הודעה על פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים תש״פ

לקבוצת העניין במחקר איכותני
יו״ר :ד״ר גבריאלה ספקטור-מרזל

קבוצת העניין במחקר איכותני הפועלת במכון מופ״ת מפגישה חוקרות וחוקרים המתעניינים במחקר איכותני למטרות התעדכנות ,לימוד משותף ,פיתוח מיומנויות מחקר וקידום השיח המקצועי,
המחקר וההוראה בתחום.
הקבוצה שואפת לתמוך בחוקרות ובחוקרים מתחילים וותיקים לשם קידום מחקרים ופרסומים בגישה האיכותנית .לצורך כך נפגשים חוקרות וחוקרים ללימוד משותף בקבוצות משנה המתמקדות
בפרדיגמה ,בשיטה או בהיבט מוגדר של המחקר האיכותני ,ומאזינים במליאה להרצאות של חוקרות וחוקרים איכותניים מובילים.
במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תש"פ שישה מפגשים ,בימי ראשון ( .)7/6/20 ;3/5/20 ;1/3/20 ;26/1/20 ;15/12/19 ;17/11/19בכל אחד מהמפגשים הללו החברים והחברות
ישתתפו באחת או בשתיים מקבוצות המשנה ,וישמעו הרצאת אורח/ת במליאה .קבוצות המשנה הן קבוצות דיאלוגיות ,ואינן במתכונת של קורס .התכנים בהן משתנים מדי שנה ,על פי צורכי
המשתתפים והמשתתפות.

להלן פריסת הפעילות של קבוצות המשנה בכל אחד מהמפגשים:
בשעות  13:00-11:00יפעלו במקביל קבוצות משנה אלה:
מחקר נרטיבי ,ד״ר גבריאלה ספקטור-מרזל
מחקר איכותני חזותי ,ד"ר רבקה הלל-לביאן
כתיבה ופרסום של מאמרים אקדמיים ,ד"ר יערית בוקק-כהן
הרצאת אורח ודיון במליאה ,בשעות ( 15:00–13:30נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים במליאה מפורטים בהמשך)
בשעות  17:15-15:15יפעלו במקביל קבוצות משנה אלה:
מחקר נרטיבי ,ד״ר גבריאלה ספקטור-מרזל
חקר הטקסט והשיח ,פרופ׳ עירית קופפרברג
פרשנות ברוח גישות מתחום הספרות ,פרופ׳ אילנה אלקד-להמן

נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים במליאה:
יום ראשון 17 ,בנובמבר 2019
מתודולוגיות מחקר איכותני פמיניסטי :המקרה של חקר נערות
ד"ר עינת לחובר ,המחלקה לתקשורת ,המכללה האקדמית ספיר
יום ראשון 15 ,בדצמבר 2019
מהי אתנוגרפיה פמיניסטית? דיון תאורטי ביכולת לפתח דיאלוג עם משתתפות המחקר
פרופ' פנינה מוצפי-האלר ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
יום ראשון 26 ,בינואר 2020
את מי זה מעניין? על אוטואתנוגרפיה ,רפלקסיביות וחוויות של כתיבה
פרופ' דלית יסעור בורוכוביץ ,החוג לקרימינולוגיה ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
יום ראשון 1 ,במרץ 2020
סיפורים באינטראקציות ארגוניות וניתוח אינטראקציות באמצעות סיפורים
פרופ' תמר זילבר ,בית הספר למנהל עסקים ,האוניברסיטה העברית בירושלים
יום ראשון 3 ,במאי 2020
ניתוח יחידות משפחתיות מורכבות
ד"ר חיה קורן ,בית הספר לעבודה סוציאלית והמרכז לחקר החברה ,אוניברסיטת חיפה
יום ראשון 7 ,ביוני 2020
מחקר משולב שיטות :הגדרות ועיצובים
ד"ר פאולה פדר-בוביס ,המחלקה לניהול מערכות בריאות ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מידע מפורט מופיע באתר של קבוצת העניין /http://new.mofet.macam.ac.il/rashut/interest

להרשמה:
אפשר להירשם באופן מקוון בכתובת/http://new.mofet.macam.ac.il/rashut/interest :
או באמצעות מינהל לומדים  mlomdim@macam.ac.ilטל׳ 03-6901426/401
לפרטים נוספים :רשות המחקר הבין-מכללתית  rashut@macam.ac.ilטל׳ 03-6901429

* החברוּת בקבוצת העניין כוללת השתתפות במפגשי קבוצות המשנה ובהרצאות אורח ,קבלת חומרים ומידע.
* מספר המשתתפים בקבוצת המשנה מוגבל .אנא מהרו להירשם.
* ההרשמה היא לקבוצת משנה אחת קבועה או לשתיים קבועות (אחת בוקר ואחת צהריים) בכל ששת המפגשים.
* מחיר ₪ 600 :לקבוצת משנה אחת ₪ 950 ,לשתי קבוצות משנה
* ההשתתפות בקבוצת העניין מאפשרת לעובדי המוסדות להכשרת עובדי הוראה צבירת שעות מבין  14השעות הדרושות כמינימום
שנתי לצבירת גמול השתלמות בשנת לימודים אחת .מכון מופ״ת ידווח על הזכאות כ״נושאים בהכשרת מורים״.

